
  

Nieuwsbrief  20 september 2022  

Samenwerkende parochies  

Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost- 

Maarland, Rijckholt  
   

OFFICIËLE OPENING KERK RIJCKHOLT  

We mogen terugkijken op een mooie, sfeervolle en passende opening 

van de kerk van Rijckholt. Graag wil ik iedereen bedanken die een 

steentje heeft bijgedragen. Hierbij wat foto’s van deze bijzondere dag.   

 
  

DIERENZEGENING MARIADORP  

Zaterdag 1 oktober 16.30 uur   

                                                                                                                                                                      

 



Op de feestdag van de H. Franciscus vieren we 

Werelddierendag. Juist vanwege zijn verbondenheid 

met de schepping. Op de zaterdag voor dit feest zal 

voor de kerk van Mariadorp de jaarlijkse 

Dierenzegening gaan plaatsvinden. Het is een mooi 

gebruik om Gods zegen over de dieren te vragen, 

heel bijzonder natuurlijk de eigen huisdieren, of de 

dieren die zeer dierbaar zijn. De kinderen die geen 

eigen huisdier hebben, mogen natuurlijk ook hun knuffeldier 

meebrengen. Het zal plaatsvinden op het plein voor de kerk van 

Mariadorp op zaterdag 1 oktober om 16.30 uur.  

Iedereen is van harte welkom  

  

PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN 

TOEVLUCHT RIJCKHOLT 2 OKTOBER 15.00 

UUR  

Op de eerste zondag van oktober trekt van men van 

oudsher vanuit de kerk van Rijckholt en Gronsveld 

naar de kapel van O.L. Vrouw van Toevlucht. Om 

daar samen een gebedsmoment te hebben bij deze 

Mariakapel. Afgelopen jaren is dat niet zo geweest 

door de Corona.   

Natuurlijk willen we dit nu na de Corona weer gaan oppakken. Graag 

wil ik iedereen van harte uitnodigen om mee te gaan, of om anders om 

15.30 uur samen te komen bij de kapel voor een gebedsmoment. We 

willen daar bij Maria steun vragen voor onze parochies.   

  

LAAT UW KERK NIET IN DE KOU ZITTEN  

U hoort allemaal regelmatig op het nieuws over de 

enorm gestegen kosten voor het gas e.d. Misschien 

bent u ook wel geschrokken toen u te horen kreeg wat 

u nieuw maandbedrag wordt. Hetzelfde geldt 

natuurlijk voor onze kerken. Daar wordt de 

verwarming op gas gestookt. U heeft daarover ook in 

de krant kunnen lezen. We hopen dus, net als velen, 

op een zachte winter. Maar daarnaast zijn we aan het 

kijken hoe we nog meer geld in deze kunnen besparen. In hoeverre de 



temperatuur een graadje minder kan, of we niet bijvoorbeeld meer 

vieringen in een andere ruimte kunnen doen (denk bijvoorbeeld aan de 

pastorie in Oost-Maarland voor de weekmissen). Hoe dat exact gaat 

uitpakken is nu nog niet bekend.  

Naast de enorm gestegen kosten voor de verwarming zijn ook de kosten 

voor andere zaken voor ons als kerk gestegen. De prijs voor de inkoop 

van de kaarsen is gewoon verdubbeld. En als je dan merkt dat mensen 

zonder te betalen noveen- en triduümkaarsen meenemen, dan word je 

daar niet blij van.   

Daarom een oproep zeker richting de kerkbijdrage. Denkt u er eens aan 

of u dat niet kunt verhogen of kunt gaan bijdragen, zodat de kerk niet in 

de kou komt te zitten.  

  

DE GERARDUSKALENDER  

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 

Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de 

voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 

nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje 

spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, 

gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 

over verschillende onderwerpen.  

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 

beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en 

informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een 

positief gevoel.  

De kalender is nu ook te koop op de pastorie in Eijsden, tijdens 

openingstijden kantoor, of tijdens spreekuur in Oost-Maarland. U 

kunt ze ook bestellen via parochiebreusteijsden@ziggo.nl De 

kosten bedragen 9.00 euro.  

ZONDAG 9 OKTOBER WORDT DE H. MIS VERPLAATST VAN 

DE KERK VAN EIJSDEN NAAR BREUST.  

Let dus even op. Dit is vanwege het wielrennen weer.   

  

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.  

Er komen momenteel al regelmatig vragen binnen over Allerheiligen en  



Allerzielen. De Vieringen zijn als volgt op zondag 30 oktober  

Allerheiligen: 9.30 uur Eckelrade 10.00 uur Eijsden en 11.00 uur 

Gronsveld. 

Allerzielen met aansluitend gravenzegening: 9.30 uur Rijckholt  

11.30 uur Mariadorp 14.00 uur Gronsveld, 15.00 uur Breust en  

Eckelrade 17.00 uur Oost-Maarland   

  

H.MISSEN IN HET WEEKEND  

U heeft laatst in de media kunnen lezen 

dat het bisdom de verplichting op de 

zondagsmis had geschrapt. Helaas bleken 

de media de brief niet helemaal goed te 

hebben gelezen. Zo wordt in sommige 

publicaties de indruk gewekt dat er op 

grote schaal zondagsmissen geschrapt worden of dat het niet meer 

nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk niet 

het geval en dat staat ook niet in de brief.  

Wat is er wel aan de hand? De parochiefederaties zoals die afgelopen 

jaren zijn ontstaan, bestaan uit vier, vijf, zes of in sommige gevallen 

wel tien parochies, met evenzoveel kerken. Zo ook bij ons met 7 

kerken. Elke federatie heeft een pastoraal team met een of meer 

priesters, die in die kerken de vieringen verzorgen. Afgelopen jaar is 

gebleken dat het niet meer overal lukt om de schema’s van de missen 

goed ingevuld te krijgen. Ook een priester kan maar op één plek 

tegelijkertijd zijn. Voorheen waren er vaak nog emeriti-priesters die 

konden uithelpen, maar ook hun aantal wordt kleiner.   

Om die reden heeft het bisdom aangegeven dat parochies – in situaties 

waarin het echt niet anders kan – niet meer elke week een viering 

hoeven aan te bieden, maar bijvoorbeeld eens in de twee weken. De 

andere weekeinden worden de gelovigen dan uitgenodigd om naar een 

van de andere kerken in de eigen parochiefederatie te komen en daar bij 

de eucharistieviering aan te sluiten. Iedereen is 

nog steeds elke zondag welkom om samen 

eucharistie te vieren. Het kan in sommige 

gevallen alleen zo zijn dat deze in een andere 

kerk binnen de parochiefederatie wordt 

gehouden. Voorlopig willen we proberen in 



iedere parochie ieder weekend één H. Mis te houden, maar dat wordt 

moeilijk als kapelaan of ik een weekend afwezig zijn, dan zullen we 

kijken hoe we toch zoveel mogelijk kunnen door laten gaan, maar wel 

met oog wat haalbaar is, en met ook af en toe gebedsdiensten of Woord 

en Communievieringen. Maar het kan ook zijn dat dan H. Missen eens 

komen te vervallen, u wordt dan wel op tijd geïnformeerd.  

KINDERPAGINA  

Passend bij Werelddierendag deze keer een werkje.  

  



  



  

  

  


